
    
                    

 

Dyrk ny nationalsport i Roskilde Issvømmer Forening - RISF 

Vel mødt og god træning 

    - Fællesskab gennem isvand! 

Bestyrelsen i RISF 

 

 

Sauna-passer-opgaver 

Sidst opdateret 10. november 2020 

Før træning - klargøring 

• Træning kan kun gennemføres med minimum 3 tilmeldte og fremmødte 

• Åben dør (kode fås af Thomas eller Lotus). Hæng nøglen tilbage i nøgleboks og 

skjul koden – stil den på 4000  

• Spritflaske sættes i holder udenfor døren (står på kommoden indenfor) 

• Sprit hænder 

• Tænd sauna mindst 20 min. før åbning 

• Læg mellemstort grå måtte foran hoveddøren 

• Læg lille mørkebrun måtte foran dør til saunaen 

• Læg evt. tørre beskidte klude til vask  

• Læg evt. glemt tørt tøj i kasse til ”glemte sager” 

• Pak ting væk, så slusen er fremkommelig 

• Fyld rigeligt vand i 1 balje og sæt baljen udenfor døren lige foran metalristen – til at 

skylle sand af fødderne. Vand hentes ved toiletbygningen 

• Sæt evt. RISF-flag udenfor under overdækning. Flag hænger i sort covertaske bag 

døren + sort metal fod, der står op ad væggen   

• Henstil til at ALLE fremmødte har registreret sig i Holdsport, ellers kan de ikke 

deltage. OBS meget VIGTIGT pga. corona-smitteopsporing 

• Evt. gamle skemaer fra sidste træning lægges i plastlomme RISF-træningsmappe 

• Henstil til at ALLE står registreret med navn, telenummer og mail og i tillæg at ALLE 

har registreret en pårørende med navn og telefonnummer, der skal kunne kontaktes 

i tilfælde af ulykke  

OBS. Man behøver kun udfylde informationerne, hvis de ikke er udfyldt på fortrykt 

liste som hænger på opslagstavlen på hoveddøren - indenfor 

• Evt. udlevér låneudstyr i form af RISF-havtaske og RISF-badehætte  

ALT udlånt udstyr skal afleveres tilbage samme dag! 

• Tjek gerne vandtemperatur og vindforhold - og oplys det til de andre! 

Sikkerhed – ALLE svømmer på eget ansvar! 

Nye issvømmere skal instrueres af en sikkerhedsansvarlig! 

Som sauna-passer er du IKKE sikkerhedsansvarlig 


